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 ( ( َأْى: ) ( َكَقْوِلَك )ِبَمْعَنى )
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)سبق شرحه( أسماء اإلشارة. .1

( )  الضمائر  .2

(  ) أنواع الكلمة  .3

( ) الجملة االسمية  .4

(  ) الجملة  الفعلية  .5

 ظرف الزمان  .6

 ظرف المكان .7

 الجار والمجرور. .8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَجَواُب:  

تدريب

األسماء المبنية هى:

( الضََّماِئُر1)

 هاتان( -ما عدا )هذان        ( َأْسَماُء اإِلَشاَرِة.2)

اللتان( -ما عدا )اللذان  ( اأَلْسَماُء اْلَمْوُصوَلُة.3)

( َأْسَماُء ااِلْسِتْفَهاِم.4)

( 19( ِإَلى )11( اأَلْعَداُد الُمَركََّبُة ِمْن )5)

)ــَـــِـُــ( ُمْعَرٌب ِبالَحَرَكاِت 

 ( االْسُم اْلُمْفَرُد.1) 

 ( َجْمُع التَّْكِسيِر.2) 

( َجْمُع اْلُمَؤنَِّث السَّاِلُم .3) 

)ا ى و( ُمْعَرٌب ِبالُحُروِف

 ( اْلُمَثنَّى.1)

اْلُمَذكَِّر السَّاِلُم.( َجْمُع 2)

( اأَلْسَماُء الَخْمَسُة.3)
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:

:
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:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَجَواُب

 َمْلُحوَظٌة: 

(َمْفُعواًل ِفيِهَظْرُف الزََّماِن َوالَمَكاِن ُيَسمَّى ) 
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من:  المبتدأ والخبر تتكون الجملة االسمية

ُدوِن َخْلٍط ، ِإنََّما َيُقوُم ِإنَّ اأَلَساَس الصَِّحيَح ِللتَّْفِرَقِة َبْيَن اْلُمْبَتَدِإ َوالَخَبِر ، َواالْهِتَداِء ِإَلى َتْمِييِز ُكلٍّ ِمْنُهَما ِب

 َعَلى الَفاِرِق اْلَمْعَنِوىِّ اآلِتى:

( َوالَخَبُر : ُهَو الشَّْىُء  )  ( اْلُمْبَتَدُأ : ُهَو الشَّْىُء ) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – مرفوع وعالمة رفعه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – مرفوع وعالمة رفعه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – مرفوع وعالمة رفعه  

اإعرابهالكلمة

 – رفعه مرفوع وعالمة  

 – مرفوع وعالمة رفعه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – مرفوع وعالمة رفعه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

–عه مرفوع وعالمة رف 
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اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – مرفوع وعالمة رفعه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – مرفوع وعالمة رفعه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – مرفوع وعالمة رفعه  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – مرفوع وعالمة رفعه  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – مرفوع وعالمة رفعه  

اإعرابهالكلمة

 – مة رفعه مرفوع وعال 

 – رفوع وعالمة رفعه م 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مة رفعه مرفوع وعال 

 – مرفوع وعالمة رفعه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

 – مرفوع وعالمة رفعه  

–مرفوع وعالمة رفعه  
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..........................................................................................................................

:  ُكلُّ ِفْعٍل اَلُبدَّ َلُه ِمْن َفاِعٍل.
..........................................................................................................................

ِمَن َوَقَع َعَلْيِه الِفْعُل.  َأْو –: ُهَو  َمْنَ َدلَّ َعَلى َمْن َفَعَل الِفْعَل 

َمْن َفَعَل الِفْعَل : )َضَرَب َزْيٌد َخاِلًدا(  

 َمْن َوَقَع َعَلْيِه الِفْعُل : )َماَت َزْيٌد( َو 
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

َجْمِع اْلُمَؤنَِّث السَّاِلِم.  -َجْمِع التَّْكِسيِر.  - االْسِم اْلُمْفَرِد

اْلُمَثنَّى.

اأَلْسَماِء الَخْمَسِة. -َجْمِع الُمَذكَِّر السَّاِلِم. 

: هو من وقع عليه فعل الفاعل. 

َجْمِع التَّْكِسيِر  - االْسِم اْلُمْفَرِد

َجْمِع اْلُمَؤنَِّث السَّاِلِم

الُمَذكَِّر السَّاِلِمَجْمِع اْلُمَثنَّى 

اأَلْسَماِء الَخْمَسِة

اإعرابهالكلمة

فعل مضارع  مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل مضارع  مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإعرابهالكلمة

فعل مضارع  مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

ع  مرفوع وعالمة رفعه الضمة.فعل مضار

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – وعالمة نصبه  منصوب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

مة رفعه الضمة.فعل مضارع  مرفوع وعال

 – فوع وعالمة رفعه مر 

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل مضارع  مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

اإعرابهالكلمة

فعل مضارع  مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل مضارع  مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح..

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح..

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح..

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح..

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح..

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح..

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ادلراىس األولالفصل  –للصف الرابع  الابتداىئ  –قواعد النحو 

  10

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

التأنيثتاء 

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

التأنيثتاء 

 – فعه مرفوع وعالمة ر 

 – نصبه  منصوب وعالمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

التأنيثتاء 

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – نصبه  منصوب وعالمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

التأنيثتاء 

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

اإعرابهالكلمة

ى الفتح.فعل ماض مبنى عل

 – المة رفعه مرفوع وع 

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

–منصوب وعالمة نصبه  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 –  منصوب وعالمة نصبه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

ى الفتح.فعل ماض مبنى عل

 – المة رفعه مرفوع وع 

 – نصبه  منصوب وعالمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

–منصوب وعالمة نصبه  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

 – منصوب وعالمة نصبه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإعرابهالكلمة

فعل ماض مبنى على الفتح.

 – مرفوع وعالمة رفعه  

–منصوب وعالمة نصبه  
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 َوُكلٌّ ِمْنُهَما َيَقُع الِفْعُل ِفيِه.َوِإمَّا َزَماٌن َكالشَّْهِر   –: ِإمَّا َمَكاٌن َكالَبْيِت  

........................................................................................ 

َيِعيُش ِفى )َمَكاٍن(  َنْحُن نْعَلُم َأنََّنا اَلُبدَّ َأْن َنَقَع ِفى َظْرَفْيِن  َأَحُدُهَما: َمَكاِنىٌّ ، َواآلَخُر : َزَماِنىٌّ  ُكلُّ ِإْنَساٍن

 َوُكلُّ ِإْنَساٍن َيِعيُش ِفى )َزَماٍن(، َوِلَهَذا اَلُبدَّ ِمَن الظَّْرَفْيِن 

........................................................................................ 

 َفا ُهَو َظْرُف الزََّماِن  ،  َوَما ُهَو َظْرُف اْلَمَكاِن ؟

 ( ُوُقوِع الِفْعِل .: اْسٌم َيُدلُّ َعَلى ) :
........................................................................................ 
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كلمات تأتى ظرف زمان

..........................................................................................................................

( ُوُقوِع الِفْعِل.: اْسٌم َيُدلُّ َعَلى ) 

كلمات تأتى ظرف مكان

........................................................................................

: َداِئًما َمْنُصوٌب 
........................................................................................

ظرف زمان ومكان  : تأتىكلمات 

.

إعرابهالظرفالجملة

غروب الشمس.وصل القطار 

المحطة. وقف القطار 

غروب الشمس. وصل القطار 

المحطة. وقف القطار 

المغرب والعشاء. وصل القطار 

األشجار. وقف القطار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعرابهَظْرُف الزََّماِناجلملة

.َجاَء َبكَّاٌر  1

. َنَزَل اْلَمَطُر  2

.َساَفَر َأِمرٌي  3



ادلراىس األولالفصل  –للصف الرابع  الابتداىئ  –قواعد النحو 

  15

.َرَجَع َخاِلٌد 4

.َتْشَتدُّ احَلَراَرُة 5

.َتْشَتدُّ الُبُروَدُة 6

.َذَهَب َأِمرٌي 7

.َعاَد َأِمرٌي 8

. َتَأخََّر الِقَطاُر 9

.َأَقْمُت ِفى ُبور َسِعيد 10

.َأَقْمُت ِفى الَقاِهَرِة 11

َأَقْمُت ِفى  َشْرِم الشَّْيِخ 12

.َأَقْمُت ِفى اأَلْسَكْنَدِريَِّة 13

إعرابهَظْرُف اْلَمَكاِنالجملة

الِبَساِط. َجَلَس َبكَّاٌر 1

الشََّجَرِة. َجَلَس َأِمرٌي 2

اْلَمْسِجِد. َوَقَف َخاِلٌد 3

اْلَمْسِجِد. َوَقَف َزْيٌد 4

الَبْيِت. َوَقَفْت َأِمرَيُة 5

الَبْيِت. َوَقَفْت ُسَعاُد 6

الدَّاِئَرِة. َجَلَس َخاِلٌد 7

َأِمرٍي َوَأِمرَيَة. َجَلْسُت 8

. َجَلْسُت 9

اْلُمَعلِِّم. َجَلْسُت  10
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.َجَلْسُت  11

اْلُمَعلِِّم. َجَلْسُت  12

الكعبة يطوف احلاج  13

الَكْسَرُة ، َو الَياُء رِّ االْسِم ِهَى : َعاَلَمات َج
االْسُمالَعاَلَمُة

االْسِم اْلُمْفَرِد. ــ َجْمِع التَّْكِسيِر. ــ َجْمِع اْلُمَؤنَِّث السَّاِلِم.

اْلُمَثنَّى ــ َجْمِع الُمَذكَِّر السَّاِلِم  ــ اأَلْسَماِء الَخْمَسِة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َتْدِريب

إعرابه االْسُم اْلَمْجُروُر َحْرُف الَجرِّالجملة

اْلَمْدَرَسِةِمْنَرَجْعُت ِمَن اْلَمْدَرَسِة

النََّظاَفِةَعْنَتَكلَّْمُت َعِن النََّظاَفِة

التِّْلِميَذْيِن َعَلىَسلَّْمُت َعَلى التِّْلِميَذْيِن

اْلَمْدَرَسِةِإَلىَذَهْبُت ِإَلى اْلَمْدَرَسِة

الَفْصِلِفىَجَلْسُت ِفى الَفْصِل

َأِخيَك ِبَمَرْرُت ِبَأِخيَك

اأَلَسِدَكـَأِميٌر َكاأَلَسِد

َخاِلٍدِلَأْعَطْيُت اْلَماَل ِلَخاِلٍد

اللَِّهَوَواللَِّه َلَأْذَهَبنَّ.

اللَِّهَتَتاللَِّه َلَأْقَرَأنَّ

اللَِّهِبِباللَِّه َلْأْحَفَظنَّ

أ/ حممد على الكفراوى
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